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ROMÂNIA

La orizont,
guvernul
european!

Traian Bãsescu

8-9.qxd

Criza mondialã, departe de a se fi încheiat, a lovit dramatic ºi bãtrâna Europã, iar perspectivele sumbre invocate de
analiºtii financiari semnaleazã deja nu doar un al doilea val
al acestui tsunami economic, ci ºi prelungirea recesiunii cu
alþi câþiva ani. In acest timp, Robert Zoellick, preºedintele
Bãncii Mondiale, a declarat cã „Suntem la începutul unei noi
furtuni, criza din zona euro, cu datoria þãrilor europene
putând fi mult mai îngrijorãtoare în viitorul apropiat!”
Situaþia e binecunoscutã, iar întâlnirea Merkel-Sarkozi a
avansat deja propunerea unei guvernanþe economice
europene în zona euro. ªi tocmai în acest context, preºedintele Traian Bãsescu , deºi declarat „atlantist”, a invocat
vechea idee, venitã de la ...Victor Hugo în 1849 ºi reluatã de
Winston Churchill dupã aproape o sutã de ani, în 1946, a
Statelor Unite ale Europei. Enunþând aceastã soluþie la Sulina
ºi explicând-o apoi în interviul de la TVR, ºeful statului român
a declarat: „... Trebuie sã ne obiºnuim cu realitãþile, toate
statele membre ale UE au fãcut cedãri masive de suveranitate
când s-a înfiinþat serviciul extern al Uniunii, cum la fel se pune
problema Pactului de Stabilitate. Este un pact prin care ne
obligãm la anumite repere în bugetele naþionale, iar acum
vine ºi o Comisie Europeanã care sancþioneazã nerespectarea normelor. (...) Deja, nu mai faci ce vrei ,dacã vrei
sã fii în UE ºi sã accesezi bani din acest fond ! Europactul,
pactul pentru Euro, este o soluþie la care au aderat toate
statele din zona euro ºi state din afarã. Asta înseamnã cã suntem obligaþi sã ne aºezãm cheltuielile ºi obiectivele pînã în
2020 pe niºte fire pe care trebuie sã le urmãm. Dacã nu, þara
e penalizatã. Deci, sunt cedãri de suveranitate, oricât ne-am
face cã nu înþelegem!”
Perfect adevãrat ºi realist în ceea ce susþine preºedintele
Bãsescu, iar dacã ne mai trebuie o dovadã în plus, iatã cã ºi
Donald Trusk, premierul Poloniei , a declarat la rândul sãu cã
, pentru întãrirea guvernanþei europene, în locul indisciplinei
financiare care a condus la criza euro, este preferabilã o
pierdere de suveranitate din partea statelor membre. ªi, sã nu
uitãm, Polonia deþine la aceastã orã preºedinþia Comisiei
Europene.
În consecinþã, devine de-acum iminent primul pas, care va fi
Guvernul economic european, pentru ca, într-un viitor
apropiat ºi previzibil, proiectul Statelor Unite ale Europei va fi
realizat ºi el .
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